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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 13 marca 2022, godz. 10.00 

 
Miasta pod ostrzałem. Rosja, zgodnie ze scenariuszem znanym z Krymu i republik ludowych 
(donieckiej i ługańskiej), rozpoczęła tworzenie podwalin pod przeprowadzenie nielegalnego 
referendum w Chersoniu. „Korzystając z instrukcji z 2014 r., Rosjanie desperacko próbują 
zorganizować fikcyjne referendum w celu utworzenia nielegalnej republiki ludowej w Chersoniu. 
Będzie to widowisko w pełni wyreżyserowane, biorąc pod uwagę zerowe poparcie społeczne. Jeśli 
działania w kierunku przeprowadzenia referendum zostaną podjęte, w odpowiedzi będą musiały 
zostać nałożone surowe sankcje wobec Rosji. Chersoń jest i zawsze będzie częścią  Ukrainy – mówi 
minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Mieszkańcy Chersonia codziennie wychodzą 
na wiece protestacyjne przeciwko rosyjskim najeźdźcom. Przeprowadzono nalot na ukraińską bazę 
wojskową Jaworów w obwodzie lwowskim, 25 km od granicy z Polską. Na Międzynarodowe Centrum 
Pokoju i Bezpieczeństwa wystrzelono 8 pocisków, w wyniku których 134 osoby zostały ranne, 35 
zabito. 30 pocisków zostało wystrzelonych z regionu Saratowa w Rosji. Lotnisko w Iwano-Frankowsku 
zostało ostrzelane po raz trzeci od początku wojny. Osiedla Siewierodonieck, Rubiżne Lysychansk i 
Popasna są pod ciągłym ostrzałem. W Popasnej w obwodzie ługańskim okupanci zrzucili zakazaną 
amunicję fosforową. W ciągu jednej nocy przeprowadzono kolejne trzy naloty na Czernihów. W 
Swiatohirśku w obwodzie donieckim rosyjskie wojsko zbombardowało regionalny ośrodek zdrowia dla 
dzieci i dwa pomieszczenia Ławry Swiatohirskiej, w których znajdowało się około tysiąca osób, w tym 
ponad 200 dzieci. Jest kilku rannych. Burmistrz Dnieprorudnego - Jewhen Matwiejew został 
uprowadzony po tym, jak wcześniej brał udział w pokojowych wiecach. 
  
Aktualna mapa ataków z 13 marca. 
 
Kryzys humanitarne. W sobotę z obwodu kijowskiego ewakuowano prawie 2000 osób. Podczas 
próby ewakuacji ludności ze wsi Peremoha „zielonym korytarzem”, wojska rosyjskie rozstrzelały 
konwój cywilów składający się wyłącznie z kobiet i dzieci. Zginęło 7 osób, w tym 1 dziecko. Po ataku, 
wojska rosyjskie zmusiły pozostałych do powrotu do wsi i nie wypuściły ponownie. Mariupol pozostaje 
odcięty od zasobów. Do miasta kieruje się powoli pomoc humanitarna. Siły rosyjskie ostrzelały meczet 
w Mariupolu. Przed ostrzałem ukrywało się tam ponad 80 dorosłych i dzieci, w tym obywatele Turcji. 
Wojska rosyjskie ostrzelały pociąg do ewakuacji pasażerów w obwodzie donieckim. Jeden konduktor 
zginął, a drugi został ranny. Pociąg miał dotrzeć do miasta Łyman, aby ewakuować mieszkańców 
obwodów ługańskiego i donieckiego. 
  
Wojska rosyjskie. 11 marca rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że ponad 16 tys. 
„ochotników” z Bliskiego Wschodu wyraziło zainteresowanie przyłączeniem się do rosyjskiego „ruchu 
wyzwolenia” republik ludowych. Zdaniem Shojgu wielu z nich walczyło już u boku Rosji. Mychajło 
Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, mówi, że zaangażowanie ISIS oraz doniesienia o użyciu broni 
chemicznej przez ukraińskie wojsko świadczy o próbie realizacji „syryjskiego scenariusza” na 
Ukrainie. 
 
Dowództwo armii rosyjskiej zalegalizowało plądrowanie, gwarantujące jej „samowystarczalność”. 
Liczne doniesienia wskazują, że rosyjscy żołnierze nie mają wystarczających środków do przeżycia, 
nie są także doświadczeni na wojnie. Usankcjonowanie grabieży pozwala im na pozyskiwanie 
zasobów od ludności cywilnej oraz dostępu do infrastruktury cywilnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy 
zgłasza liczne przypadki poważnych przestępstw przeciwko ludności cywilnej: morderstwa, tortury, 
gwałty. 
  
Białoruś. Ministerstwo Obrony Białorusi zapowiedziało, że wyśle na granicę z Ukrainą pięć grup 
batalionowo-taktycznych w celu ochrony granicy. Białoruscy żołnierze kategorycznie odmawiają 
udziału w wojnie z Ukrainą, informuje Centrum Bezpieczeństwa Informacyjnego. Żołnierze opuszczają 
kraj wraz z rodzinami, aby uniknąć rozmieszczenia na Ukrainie. Aby stłumić protesty wojskowe, 
dowództwo zaczęło mianować rosyjskich oficerów na wyższe stanowiska w armii. 
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Bezpieczeństwo energetyczne. 11 cywilów z Rosatomu przybyło do Zaporoża. Według ich 
przedstawiciela, zostali wysłani do oceny bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego po ostrzale i 
zajęciu stacji, a także do pomocy przy jego naprawach. Innym powodem ich przyjazdu jest odmowa 
współpracy ukraińskiego kierownictwa i personelu elektrowni z okupantem. Dyrektor generalny 
Rosatomu - Aleksiej Lichaczow potwierdził MAEA, że eksperci firmy byli obecni w Zaporoskiej 
Elektrowni Jądrowej. Zaprzeczył jednak jakoby Rosatom przejął kontrolę operacyjną nad zakładem.  
 
Polityka zagraniczna. Lwów gościł posłów Parlamentu Europejskiego z Litwy, Niemiec, Rumunii, 
Słowacji i Hiszpanii. Podczas wizyty reprezentanci PE spotkali się z ukraińskimi parlamentarzystami i 
przedstawicielami lwowskiej administracji cywilno-wojskowej w ramach Europejskiego Forum Ukrainy, 
aby omówić bieżącą sytuację i wyrazić swoje poparcie. 
  
Lektura na niedzielę. Rada Atlantycka przeanalizowała poparcie społeczne dla Putina w Rosji. Jest 
to „całkowicie zgodne z wieloletnimi wypowiedziami publicznymi i celami polityki zagranicznej, które 
są entuzjastycznie przyjmowane przez zdecydowaną większość Rosjan. To jest ich wojna tak samo, 
jak Putina”. Znak „Z” staje się wszechobecny - można zobaczyć go na paraolimpiadzie czy ulicach. 
Uczelnie państwowe popierają „operację specjalną” na Ukrainie. Przeczytaj cały tekst. 
  
Materiały do obejrzenia na niedzielę: sprawdź 20 ukraińskich filmów, aby zrozumieć obecną 
sytuację w kraju. 
 
Lektura na niedzielę: 

● Dlaczego potrzebujemy postkolonialnego spojrzenia na Ukrainę i Rosję autorstwa Darii 
Badiour, ukraińskiej krytyczki filmowej, dziennikarki, członkini FIPRESCI oraz reprezentantki 
Ukraińskiego Komitetu Oskarowego w latach 2016-2018. 

●  
● Przesłanie do społeczności międzynarodowej od ukraińskiego reżysera filmowego Romana 

Bondarczuka (Ukraińscy szeryfowie, wulkan), dyrektora artystycznego Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Dokumentalnych o Prawach Człowieka Docudays UA (którego 19. edycja 
właśnie została przełożona) i członka zarządu Ukraińskiej Akademii Filmowej 

● Ukraińsko-rosyjska walka – ukraiński filozof dr Wołodymyr Jermołenko 
● Ukraińska tożsamość narodowa wyjaśniona przez ukraińskiego filozofa Wołodymyra 

Jermolenkę 
 
Statystyki: 

● W ciągu 17 dni wojny zginęło 1300 ukraińskich żołnierzy. 
● Zabito 79 dzieci, a ponad 100 zostało ranne. 
● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska 

na 13 marca 2022 r., godz.6.00: wojska – ponad 12 000, czołgi - 374, APV ‒ 1226, systemy 
artyleryjskie – 140, MLRS – 62, systemy przeciwlotnicze – 34, samoloty – 74, śmigłowce – 86, 
pojazdy – 600, lekkie łodzie motorowe – 3, zbiorniki paliwa – 60, poziom operacyjno-taktyczny 
BSP – 7. 

 
Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 

● Kliknij link, aby zobaczyć listę wiarygodnych organizacji, które wspierają Ukrainę. 
● Podziel się swoją historią o Ukrainie - niezależnie od tego, czy tu podróżowałeś, czy masz 

znajomych w Ukrainie. Rozpowszechniaj informacje o Ukrainie. 
● Podziel się prawdą - podziel się informacjami o naszej aktualizacji i stronie internetowej. 

 
Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Chwała Ukrainie! 
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